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 عبدهللا باوزٌر ، أبوسعٌد العباسً

 سلسلة أعمال رمضانٌة

 تسعة حلقات

 العرض األول

 صفحةٕ٘عدد الصفحات 

 هـ7ٖٗٔسنة 

 جمٌع الحقوق محفوظة

 للكاتب ولشبكة نور اإلبداع النقً
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 الصعب العيد اختبار: عن<<   االولى الحلقة

 هو اختبارو ، قل من ٌثبت نفسه فٌه اختبار   ، رمضان بعد ٌأتً ما أول...  نبدأ هللا بسم ◀

 بعد الحلقة هذه فً السبب وسنعرف ، فٌه ٌفشلون الكثٌرون ... ولألسف ، الصعب العٌد

 .االختبار هذا جوانب نكشف أن

 الصدقة و الصٌام و والعبادة الطاعة على اً ومعٌناً مساعد الجو كان رمضان فً ◀

 قد التً ، وتبعاته بالعٌد االنشغال بسببالوضع ؛  ختلفا رمضان بعد لكن ، واالحسان

 ساعدأ أن وأحب ، رمضان فً سابقاً  علٌهكان  ما على النتكاسة ٌؤدي سلبٌاً  أثراً  حدثت  

 .هذاأتقرب إلى هللا ب هللا فً أحبكم ألنً ، والطٌبة الهامة السلسلة هذاب  الجمٌع

 :نشرحها ثم،  بسرعةنعددها  العٌد اختبار جوانب إلٌكم ◀
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 الرحم صلة/ ٘ القلوب عٌد/ ٗ البصر غض/ ٖ التهنئة/ ٕ والخطبة العٌد صالة/ ٔ

 .الجود/ 9 المحرمات ترك/ 8 بالعٌد الفرح/ 7 العٌد حقٌقة فهم/ ٙ 

 عدد فً تختلف ركعتٌن وهً األقوال أرجح على مؤكدة سنة وهً العٌد لصالة نأتً ◀

 العٌد خطبة وٌخطب االمام ٌقوم ثم ، خمس ةوالثانٌ بسبع األولى الركعة،  التكبٌرات

 ورد وقد التهنئة ثم. صحٌحة فصالته انصرف ومن واجب وغٌر مستحب وحضورها

ذلك  ٌدخل وال من التهانً بأي التهنئة وٌجوز ،" ومنكم منا هللا تقبل" بالتهنئة السلف عن

، وٌفضل أن تكون التهنئة بعد صالة العٌد ولٌس قبله ، ومن ٌفعل ذلك فال  البدع ضمن

ٌثاب المرء على  و، ، ورد التهنئة واجب مثل رد السالم  حرج فٌه ألن من سبٌل العادات

 .والدعاء جانب القول الحسن من حضر النٌة ،التهنئة إذا است

 المظاهر بسبب أكثر العٌد فً لكن ، العٌد غٌرفً  و العٌد فً فهو ... البصر غض أما ◀

 للرجال النظر للمرأة ٌجوز ال والعكس،  للنساء النظر للرجل ٌجوز فال ، الجدٌد واللباس

 عن ، البصر غض على العٌد ٌوم حرصاً  أشد من السلف كان وقد...  لهم أزكى ذلك ،

 غض: هذا ٌومنا فً به نبدأ ما أول إن: فقال عٌد، ٌوم فً الثوري مع خرجنا: قال وكٌع

 .البصر
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 تهانً أو اً لباس لٌس فالعٌد ، عنها نتحدث كاملة سلسلةتحتاج إلى  وهذه...  القلوب عٌد ◀

 القلوب تكون أن ٌجب ذلك؟ كٌف ، القلوب لتنال نصٌبها منه ٌشمل بل،  ٌؤكل لحماً  أو

 عٌد وكذلك ، الناس مع هذا والكبر والضغائن واالحقاد والبغضاء الحسد من نقٌة صافٌة

 رمضان بلغت أن العظٌمة النعمة هذه على وشكره وتقواه بمراقبته وذلك هللا مع القلوب

 ... كله

 ٌوم - ٌوم أول فً ٌكون أن وٌفضل الصعب االختبار من جانب وهذا الرحم صلة ◀

 أفضل واألول،  اتصال أو زٌارةبسوى  ، تأخٌر بدون ثانً ففً ٌكن لم فإن - الزٌنة

 .المنطقة نفس فً كان لو خاصة

 اإلسالم ألهل ، القوٌم الدٌن ألهل ، تكرٌم أفضل أخوانً ٌا العٌد ، العٌد حقٌقة فهم ◀

 هللا بٌت حج لمن العٌد ، قام لمن العٌد ، صام لمن العٌد .الكرٌم هللا بفضل ، العظٌم

 العٌد جاء رمضان وبعد .تزٌد طاعاته لمن ولكن الجدٌد لبس لمن العٌد ولٌس .الحرام

 عمالسائر األو والقٌام الصٌامو القدر لٌلة فٌه بما رمضان وشهد حضر من لكل تكرٌماً 

 .منهم ٌجعلنا أن هللا نسأل عٌدهمالعٌد  هؤالء ، الصالحة
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 ذاه...  والغموم للهموم والتعرض للحزن داعً فال ، لعٌدحقٌقة ال فهم هو بالعٌد الفرح ◀

 لقول الكرام وأصحابه -صلى هللا علٌه وسلم  - نارسول به فرح كما به نفرح الذي عٌدنا

وا}  هللا مْ  َما َعلَى هللّاَ  َولِت َكبِّر  مْ  َهَداك  ونَ  َولََعلّك   وقته على وننبه التكبٌر الفرح فمن{  َتْشك ر 

 الفطر عٌد فً هذا وٌنتهً العٌد صالة إلى المغرب صالة بعد العٌد لٌلة من ٌبدأ الذي

 العٌد صدقاءواأل األهل مشاركة بالعٌد الفرح من ٌضاً أو ، االضحى عٌد فً وٌختلف

 بالطٌب والتطٌب الثٌاب من الجدٌد لبس و العظٌمة المناسبة هذه على وتهنئتهم

 .والنزهات وما شابها العائلٌة والخروجات والزٌارات

[  للشٌطان عٌداً  عٌدك ٌكون ال]  المشهورة تًعبار أقول وهنا المحرمات ترك ◀

 ، والمنكرات بالمعاصً عٌداً  لتشاركه ٌأتً ثم ، ومعزول   مقٌد   رمضان فً فالشٌطان

 . هللا رعاك اثبت ، عزلها نقضت كالتً تكن فال ،شهر انقطاع بعد إلٌك بقدومه لتحفل

 مهما العٌد فً المالً فالبذل ،  وفرحاً  عٌداً  العٌد من تجعل صفة وهً ، الجود أخٌراً  ◀

 ، اللحم من بعض معطٌتهأ إذا للفقراء اً إسعاد وكذلك ، األسرة إلسعاد ٌؤدي... فإّنه  كان

 هللا إلى األعمال أحب أنّ  واواعلم... وجودي أختاه رعاِك المولى،  هللا رعاك دفج  

التً هً  ، أو من تعول ألطفالا عٌدٌةمن ذلك و ، مسلم امرئ قلب على تدخله سروراً 
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،  خلفاً  منفقاً  عطًأ اللهم)  صباح كل الملك دعوة ننس الو ، مصدر لفرحتهم وبهجتهم

 .الثانً تكن وال األول فكن(  تلفاً  ممسكاً  عطًوأ

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٗ – السبت ٌوم

 

  الطاعة في االستمرار: عن<<  الثانية الحلقة

 النبً حدٌث علٌه نص ما هذا ، قل وإن أدومها هللا إلى األعمال أحب...  نبدأ هللا بسم ◀

 شهر إال رمضان فما ، رمضان بعد الطاعات فً نستمر أن فٌجب ، وسلم علٌه هللا صلى

ٌّز  بعد لكن ، الطاعة على المعٌن االجتماعً اإلٌمانً الجو وأهمها ، فٌه وبما بممٌزاته تم

 ٌستمر سوف حقاً  فإنه...  فٌها ومخلصاً  و لها ومحباً  طاعته فً صادقاً  كان ما رمضان
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 رحمة السلف أعالم بعض عن عرف كما السنة طٌلة رمضان فً وكأّنه ، رمضان بعد

 .الجمٌع على هللا

 ةأمرا على عضالته ٌستعرض كمن شأنه ، رمضان فً الطاعة اً مخصص كان من أما ◀

 من وهم إنه ... نعم ، وهم إال هذا فما ، السخفاء الضعفاء قائمة فً تجده الشارع وفً

 ٌترك ، وارتدّ  اإلسالم ترك وكأنه رمضان وبعد ، رمضان فً والعبادة الطاعة ٌعٌش

 فعل فً الشٌطان معمن جدٌد  تعاقد كأّنه أو ، رمضان من تعلمه وما واألخالق الصالة

 رمضان ٌعبد أّنه أو ،  المولى جنة على الدنٌا الحٌاة آثر أّنه أو ، أنواعها بشتى المعاصً

 نٌة أنّ  فً معتتج كثٌرة األسباب و...  أو...  أو ، عقٌدته فً خلل عنده باألصح أو

 .نوى ما امرئ ولكل بالنٌات األعمال وإنما ، مفقودة الطاعة فً االستمرار

 سٌساعد وما ، االستمرار فً صادقة نٌة لدٌنا تكون أن ٌجب الطاعة فً نستمر حتى ◀

 وما : }تعالى قالعز وجل  هللا عبادة التً هً ، الوجود من لغاٌةل نافهم...  هذا على

 وأطٌعوا}  ٌرٌد ما وفق هلل العبودٌة تحقٌق ... هً هذه{ لٌعبدون إال واألنس الجن خلقت

 بعد الطاعة فً االستمرار على سٌساعدنا وأٌضا  {  تفلحون لعلكم الرسول وأطٌعوا هللا

 كان فمن: }  تعالى قال األعمال قبول فً سبب هو الذي العمل فً اإلخالص# رمضان

 الطاعة بعد فالطاعة ،{  أحدا ربه بعبادة ٌشرك وال صالحا عمال فلٌعمل ربه لقاء ٌرجو
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 أمر وهنالك ، العمل فً اإلخالص تحقق على دلٌل بالفعل وهً العمل قبول على دلٌل

 .السلسلة هذه من الرابعة الحلقة فً نأخذهس، و التوبة تجدٌد هو للثبات هام

 نحن و مستمرة الزالت فالصالة ، رمضان انقضاء بعدما...  هللا فً أحبابً أخٌراً  ◀

الهدى  وهو القرآن قراءة و ، الجنان عشاق لعشاقها مفتوحة والمساجد ، بها مطالبٌن

 قتو كل فً والدعاء...  بعد ٌنتهً لم والصوم ، المشفع الشفٌعوالنور والشفاء والبركة و

. الخٌر من نفسه حرم من المحروم عن إال ٌنقطع لن واألجر ، مجٌبقرٌب  سمٌع وربنا

 واعبد: }  تعالى قال ، رمضانً تكن وال ربانً كن، و رمضانً تكن وال ربانً كنو

 {.الٌقٌن ٌأتٌك حتى ربك

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٕٔ – األحد ٌوم
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 الست صيام: عن<<  الثالثة الحلقة

 التطبٌق وهو األهم بالجانب ونهتم،  الكالم أكثر ال حتى الحلقة اختصر...  نبدأ هللا بسم ◀

 الذي رمضان بعد صٌام من ٌأتً ما أو الست صٌام...  ودل قل ما الكالم فخٌر ، والعمل

 كما فضله ٌوم ولكل .مستحب الصٌام الشهور بقٌة فً بٌنما الواجب الصٌام شهر هو

 .السنة كتب فً الصحٌحة األحادٌث نصت

 هللا رسول أن – عنه هللا رضً - األنصاري أٌوب أبً عن مسلم صحٌح فً جاء ◀

 الدهر كصٌام كان شوال من ستاً  أتبعه ثم رمضان صام من: )) قال وسلم علٌه هللا صلى

 األجر فً أٌامٓٔ ٌعدل الواحد فالٌوم ، األٌام الستة بهذه الدهر صٌام أجر تكمل أي ((
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 ٌومٖٙ=  شوال من ٙ+ بعشرة أشهر  رمضان شهر فٌكون ، أمثالها بعشر الحسنة ألن

 فضل هللا علٌنا عظٌم! !هللا سبحان ،أي شهرٌن وهذه سنة 

 أٌام فً أو،  واحدة ضربة الست تصوم ٌجوز .الفقهٌة التوجٌهات بعض على أنبه ◀

 ألنه ٌوم أول فً ٌجوز وال،  ٌوم ثانً من الصوم كذلك وٌجوز ، الشهر طوال متفرقة

 مع االثنٌن ٌوم صوم المشتركة بالنٌة تجمع أن وٌجوز ، صومه عنه ومنهً زٌنةال ٌوم

 القضاء صوم مع الست صٌام تْشرك أن ٌجوز ال لكن ، البٌض أٌام وكذلك ، الست صٌام

 المستحبات ولكن أبداً  المستحب مع الواجب ٌجتمع وال ، سنة وهذا فرضً  هذا ألن ،

 ، واحدة بنٌة ركعتٌن الوضوء وسنة المسجد تحٌة ٌصلً كمن...  تجتمع أن ٌمكن

 هنالك ، القضاء وتأخر الست تصوم ٌجوز هل للنساء عند خاصة هامة مسألة وهنالك

ٌوماً 9ٕومنهم من رخص لنٌل الفضل. لكن لٌعلم الجمٌع أن  عند العلماء ، اجتهادات

تكفً لتصوم القضاء وتصوم الست ، ونؤكد على أمر أن الفضل ال ٌتم إال إذا صمت 

لة من أي أن هذه الرخصة باط رمضان أوالً ثم الست من بعده فً شهر شوال بالتحدٌد ،

 هذا االعتبار ، وهللا أعلم.

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏
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 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٕٔ – األحد ٌوم

 

 وتعزيزها التوبة تجديد: عن<<  الرابعة الحلقة

 اقالع فهً ، التوبة عن الكثٌر نتوب هٌا سلسلة فً أخذناأّن و سبق...  نبدأ هللا بسم ◀

 تكون وأن ، إلٌه العودة عدم على والعزم ، فعله على والندم ، وتركه الذنب عن سرٌع

 واتصلال من الفائت قضاء و ، أهلها إلى المظالم رد و ، هللا مرأل وامتثاالً  هلل التوبة

 .االستغفار بصابون بوالذن من روالتطهّ  ، زكاةالو ٌامصالو

 والنوافل السنن ترك من توبة( ٕ والمعاصً الذنوب من توبة( ٔ:  أنواع ثالثة التوبة ◀

 بالنٌة وذلك المباحات فً الوقت تضٌع من توبة( ٖ ، ( التوبة الخاصة ) رهاأج وتضٌع
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 الجمٌع من وأرجو ، ( توبة خاصة الخاصة ) عبادات إلى العادات وتحوٌل الذكٌة

 .التوبة على الثبات فً والسبٌل التائبٌن أحوال عن لٌقرأ[. نتوب هٌا] للسلسلة الرجوع

 صٌام وتحدي ، الطاعة فً االستمرار وتحدي ، الصعب العٌد تحدي مع رمضان بعد ◀

 ، السلسلة هذه من السادسة الحلقة فً سنعرفه وهذا،  القرآن هجر وتحدي ، الست

 هذه كل – الحلقات هذه متابعات الجمٌع من رجوأ – القرآن مع الجدٌدة تًلوسلس

 التوبة تجدٌد،  اإلخالص بعد هنا سٌساعدك ما أكثر . أقولها:رمضان بعد تبدأ التحدٌات

 ترك شاب فمثال ، وتقوٌها شأنها من وترفع تدعمها توبة إلى تحتاج فالتوبة ،  وتعزٌزها

 رمضان فبعد ، منه التوبة ٌجب معصٌة ٌعتبر وهو ، رمضان فً منه وتاب التدخٌن

 وصرف علٌه وندم ذنبه من استغفرو أقوى بتوبة فعززها توبته تذكر الرجوع أراد

 بتوبة فعززها ، رمضان فً السرٌة العادة ترك شاب: آخر مثال ، عنه وذهنه تفكٌره

 الثانٌة التوبة وهذه ، الرواتب السنن ترك من بتوبة وعززها ، القرآن كقراءة خاصة

 قد ما وقته فً أن وجد ثم ، الواجبة وهً الذنوب ترك من األولى التوبة لٌحمًالخاصة 

أحسن  استغله بل ، وقته ٌضٌع فلم الثالثة التوبة على فقرر ، المحرم للفعل عودة له ٌسبب

،،،  رمضان بعد كثٌراً  األمر لهذا ونحتاج ، للتوبة والتجدٌد التعزٌز هو هذا ، استغالل

 .وأٌاكم هللا وفقنا إذن فلنطبق ؟؟هذا على ونموافق هل أنتم
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 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏ 

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٕٔ – األحد ٌوم

 

 العمل بقبول الدعاء: عن<<  الخامسة الحلقة

 علٌهم هللا رحمة الصالح السلف أنّ  رمضان؟ قبل ماذا سلسلة فً عرفنا...  نبدأ هللا بسم ◀

 كل ، أي منهم هللا ٌتقبل نأ اً أشهر وستة ، رمضان همغٌبل أن أشهر ستة هللا ٌدعون كانوا

 الخٌرات شهر ، رمضان وقت وفضل عظم عرفوا ألنه هذا ، دعاءحالهم فً كان  السنة

 .والمنافسات والطاعات
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 مأ كله أٌقبل ٌرفض؟ أو أٌقبل ندري فال الصالحات نعمل نحن .العمل بقبول الدعاء  ◀

 فٌهم هللا قال الذٌن المتقٌن من نحن هل ال؟ مأ العمل قبول شروط تحققت هل منه؟ اً جزء

الدعاء  ألن ندعو ، القبول فرص من لنزٌد ندعونحن  لذا{  المتقٌن من هللا ٌتقبل إنما} 

،  قدٌر شًء كل على فهوهللا ،  لنا لٌستجٌب هللا ندعو ، هللا إلى بها نتقرب بذاتها عبادة

 سبحانه. ... جدٌر ولإلجابة

 هذا{  العلٌم السمٌع أنت أنك منا تقبل ربنا: }  السالم علٌه إبراهٌم سٌدنا دعاء من كان ◀

 بعد الدعاء من نكثر أن أحبابً ٌا فٌجب! نحن؟ بنا بالك فما !هكذا ٌدعو نبً وهو

 .األعمال صالح جمٌع مّنا هللا ٌتقبل بأن رمضان

 بعتت أنْ  وهً فقط واحدة عالمة نعم:  الجواب ؟ العمل لقبول عالمة هنالك هل: سؤال ◀

 سابقاً  هذا عرفنا وقد الصالحات عمل فً تستمر أي ، الصالح العمل هبعد الصالح العمل

 الصٌام ومنكم منا ٌتقبل أن هللا أسال ، رمضان بعد االعمال أهم من الدعاء عموماً  ،

 .رمضان وغٌر رمضان فً األعمال صالح وجمٌع القرآن وتالوة والقٌام

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٕٔ – األحد ٌوم
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 القرآن مع التعاهد: السادسة << عن الحلقة

 شهر لكنه ، لقرآنل المخصص الشهر ولٌس ، القرآن شهر رمضان...  نبدأ هللا بسم ◀

 سلسلة فً وعرفنا تعلمنا كما ، علٌها والوقوف آٌاته وتدبر قراءة منونكثر  نزٌد الذي

 فهو،  القرآن مع وباألخص نستمر أن ٌجب رمضان بعد...  األفاضل أحبتً.  القرآن مع

 أهل هم وأهله،  األجر وأعظم،  الذكر وأعظم،  والهداٌة والبركة والرحمة والشفاء النور

فٌكون أحب  بالحب هنتعاهد أن ، ستمراربا القرآن نتعاهد أن أوال ٌجب لذا ، وخاصته هللا

 اً صحٌح فهماً  وفهمها آٌاته بتدبر هنتعاهد أن ، فٌه بما باإلٌمان هنتعاهد أن ، الكتب إلٌنا

 ، قبله شًء نجعل بأن ال هنتعاهد ، نهجره بأن ال هنتعاهد ، مقتضى ذلك على والعمل

 ، الوجود هذا فً ورفٌق صدٌق وأعز أفضل ألنه معه نتعاهد ، وبعده دونه شًء وكل

 .هذا وحسبك هللا كتاب وهو
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 ثالث تحفظ لو فمثالً  ، متقناً  حفظاً  السور و اآلٌات حفظ القرآن تعاهد من وكذلك ◀

 كحب دلٌل على قوة هو فهذا ، كله بلغ ذلك ولو وأكثر أكثر تحفظ ولو ، نعمة فهذه أجزاء

 على ٌعٌن ما وأكثر ، اً قرآن الصالة فً تقرأه فالذي ، وسوره آٌاته تحفظ أن ، لقرآنل

 .اللٌل قٌام القرآن حفظ

 جزءاً  أكان اءسو نقرأه ورداً  أوقاتنا من له فنخصص ، رمضان بعد القرآن مع نتعاهد ◀

 ٌوماً ٓٗ قبل تختم أن وٌفضل...  تهجره ال المهم ، أكثر أو  صفحة أو سورة أو حزباً  أو

 مصدر فهو ، له هللا أنزلها هدٌة بأغلى أخذ فقد بالقرآن أخذ من أن ٌقٌن على اوأن ،

 تطمئن هللا بذكر أال}  السعادة ومصدر{  أقوم هً للتً ٌهدي القرآن هذا إن } الهداٌة

 هذا ، أمثالها بعشر والحسنة بحسنة فالحرف،  كذلك العظٌمة لألجور ومصدر{ القلوب

 .وعلمه القرآن تعلم من وخٌركم ، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول علمنا كما

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ 9ٔ – األحد ٌوم
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 رمضان بلوغ على الشكر: عن<<  السابعة الحلقة

 وبقرآن   ، أحٌٌناه وبلٌل   ، صمناه بنهار  ...  كله بلغناه وقد رمضان بعد...  نبدأ هللا بسم ◀

 فٌها بما ربانٌة أخرى ومنح العتق ولٌالً القدر وبلٌلة ، فعلناه صالح   وبعمل   ، تلوناه

 وأجمل أعظم فما ، منها نصٌبنا ٌجعل لنا أن هللا نسأل ، والبركات والرحمات المغفرة

 الشكر؟ ٌستحق أال هذا كل !رمضان

موتى ،  القبور فً مثلهم الكنّ  ، رمضان ٌدركوا لم ممن ناغٌر عن زنامٌّ  الذي هللا لوال ◀

 اآلخر الجانب...  جانب هذا ، رمضان أدركنا به عمراً  الحٌاةولكن هللا سلم. وهب لنا فً 

 هضٌاع فً غارقاً  زال ما البعض بٌنما ، األعمال من الصالحات لفعل وفقنا هللا أن
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 ، شوالشهر  من اً وأٌام هبلغنا ونحن ، كله رمضان ٌدرك لم والبعض ، وفجوره وفسوقه

 .كل الشكر الشكر بالفعل ٌستحق فهذا ، هلل فالحمد

 ، كله رمضان بلغنا أن ، الحمٌدة النعمة هذه على هللا نشكرأن  أوال ٌجب رمضان بعد ◀

 وأقام،  الدعوات ورفع،  المنكرات اجتنب وو وفق لها ،  الخٌرات فعل ممن وجعلنا

 .النٌات فً وأحسم ، الصدقات فً سارع و،  الصلوات

فشكرنا بالقلب إٌمان  ، وبالجوارح وباللسان بالقلب ٌكون أنواع ثالثة على الشكر ◀

واعترف بأن كل شًء من هللا وفضله ، وشكرنا باللسان حمد  وثناء ، وشكرنا بالجوارح 

: }  تعالى قال الصعبة الحقٌقة هذه ولنعلم هللا فلنشكر ؛ عمل  بالصالحات وترك  للمنكرات

 .منهم ٌجعلنا أن هللا نسأل قلٌل فهم{ الشكور عبادي من وقلٌل  

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ 9ٔ – األحد ٌوم
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 رمضاني ال رباني: عن<<  األخيرة قبل الثامنة الحلقة

 والطاعة العبادة على -أخً الحبٌب أختً الحبٌبة  - تستمر أن فٌجب...  نبدأ هللا بسم ◀

ً   شعار   رمضانً ال ربانً أّكدنا سابقاً. كما ً   عمل وهو ...  االخالص على ٌرتكز ، تطبٌق

 مع هللا أخلص من سقطلن ٌ أحد أهم األعمال القلبٌة على اإلطالق فً رمضان وبعده.

من كان مخلصاً هلل ومحافظاً على هذه العبادة التً ٌحبها هللا  رمضان بعدلن ٌسقط  ، أبداً 

،  {  حنفاء الدٌن له مخلصٌن هللا لٌعبدوا إال أمروا وماوأمر بها كما فً سورة البٌنة } 

 .الربانٌة حققن حتى ،ونٌاتنا  ناوطاعات ناعبادات فً اإلخالص بأمر هتمن نأ ٌجبف

 معروفة العلم فربانً...  العابد وربانٌة ، العالم ربانٌة ، ربانٌتٌن إلى تنقسم الربانٌة ◀

 وله ، علماً وعمالً  للناس قدوة ٌكونبحٌث  ذا العلمه نشرو علمب عملال وهًألكثركم 
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 العابد ربانٌة بٌنما ،( ٘ٔ) رقم اإلسالم ألهل بشائر سلسلة فً سابقاً  عرفناه عظٌم فضل

كمال  بالجمع بٌن صحٌح   دون سواه وتحقٌق العبادة بوجه   وحده هلل عبادةال فهً خص  

 فالهدف ، المتمكن العالم علمك لٌس لكنه علم لدٌه ٌكون أن وٌجب ، الحب وكمال الخوف

 الباطن وفً الظاهر فً ، حال أحسن فً هللا معاالنسان  عالقة تكون أن هً الربانٌة من

 ٌأتً أن إلى هللا إلى ودعوة وصبر ومجاهدة روع و وإخالص تقوى هً الربانٌة ،

 {.الٌقٌن ٌأتٌك حتى ربك وأعبد}  الموت

 تباً  : ) فٌهم قٌل وقد ، رمضان فً إال هللا ٌعرف ال الذي الرمضانً الشخص إلى نأتً ◀

 لتصرفه الدنٌا تأخذه ال السنة كل فً مسلم   فالمسلم ،(  رمضان فً إال هللا عرفوا ما لقوم

 فانٌة الدنٌا. } فال تغرّنكم الحٌاة الدنٌا وال ٌغرّنكم باهلل الغرور{  بها لٌنخدع هللا عن

 األمر. لهذه فهم سوء لدٌه الرمضانً بٌنما .الربانً لها ٌنظر هكذا ، باقٌة اآلخرة والدار

} قال ٌا  اآلخرة حٌاةإال  الحٌاة ما ، مستقر ولٌس ممر دار الدنٌا ، اآلخرة مزرعة الدنٌا

  الربانٌٌن المهتدٌن سبٌل سلكنو،  التوبة جددن أن ٌجب لذا ، لٌتنً قدمت لحٌاتً {

 نستطٌع فنحن...  أنفسنا لنراجع ، الشٌطان علٌهم ٌقدر الأّنه  مٌزتهم وهذه ، المخلصٌن

 أقل فً ونحن العالٌة الجنان درجات نرى عندما نتحسر سوف ما ٌوم وإال ، هذا نفعل أن
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 ، وسٌئاتنا ذنوبنا من بها لنتطهر –والعٌاذ باهلل  – النار أهل من كّنا أو ، الدرجات

 .وتمعن بتدقٌق   أخرى مرة الحلقة قراءة وارجو واجب فالحذر

 (YeAbasee)العباسً أبوسعٌد/  كتبه ✏

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ ٕٗ – الجمعة ٌوم

 

  العمل وقصد بالنفس الرفق: عن<<  واألخيرة التاسعة الحلقة

 ما الرفق))  الصحٌح الحدٌث فً وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌقول...  نبدأ هللا بسم ◀

 أحبتً كذلك العبادة وفً((  شأنه إال شًء من نزع وما،  زانه إال شًء فً وضع

 ، رمضان فً الحال كان مثلما رمضان بعد أنفسنا على نشق أن ٌجب ال ... األفاضل
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 الممكن بالقدر والتوبة والعبادة الطاعة فً نجتهد أن بداخلنا التً الهمم بقدر نحاول لكن

 .{ وسعها إال نفساً  هللا ٌكلف وال} والمستطاع 

 كثٌر عمل  لدٌنا  رمضان بعد صحٌح  األخوات الكرٌمات ...  ... الكرام أخوانً ◀

 واحد كل من واقع   والزلل،  وارد الخطأ ألن ؛ التوبة وتعزٌز التوبة جانبمن  وخاصة

 ونذكر مطلوب والتدرج بالنفس فالرفق ، الخطٌئة متلك ونصلح نمحو التوبة فبهذه ، امنّ 

 فعل: الثالث ، الحرام ترك الثانً ، الواجب فعل األول ، الخمسة العبادة بمستوٌات

 عبادة إلى عادات من المباحات تحوٌل:  الخامس ، المكروه ترك:  الرابع ، المستحبات

 واألعلى األهم والثانً األول المستوى علىوتقتصد  تركز أن ٌجب ، النٌة خالل من

 بحمست ألنه ، كله اللٌل قٌام من أفضل،  تفعل ما أفضل الجماعة صالة، ف طالقاإل على

 وهكذا ، هللا اتق الربا أموال كلآ فٌا ، الرواتب سنن من أولى الحرام وترك !بجوا وهذا

 لذا ٌظهر هنا أهمٌة الفقه فً الدٌن.مور ، األ سٌقن

 جوتدرّ  بناء عظٌم ٌرٌد هذا لكن عظٌماً  مبلغاً  بلغت فقد الخمس المستوٌات حققت إذا ◀

 فالرفق .(خالصاإل) ربانٌةال و صبرالو مجاهدةالو عملال و علمالو ٌمانمن الصفر باإل

الرجاء  -وأمر مهم  ، باهلل والعٌاذ بالملل تصاب أو ، تجهد ال حتى مطلوب بالنفس



 

ٕٗ 
 

.www.facebook.com/AbooSaeedAlabasee 

 عباداتوذكر و صدقةو صالةو لقرآنل قراءة بٌن العبادة فً التنوٌع أمر -انتبهوا له 

 .وهكذا والدعوة باألخالق متعلقة اجتماعٌة

 بإٌمانك وابدأ نعم أنت ضعٌف ، وأنِت ضعٌفة كذلك ، ، الضعٌف أٌها بنفسك ارفق ◀

 فً عرفنا كما بالتوبة بدأن وقبله ،فهو طاقة الشحن والعمل دائماً  وجدده ، الواجبات أول

 ، حق علٌك ولنفسك...  رمضان بعد علٌه نكون أن ٌجب ما هذا ، الهداٌة سبٌلسلسلة 

 ٌوم وٌفطر ٌوم ٌصوم،  العاص بن عمرو بن عبدهللا القوي الشاب لذلك النبً من وصٌة

 وأكرر فأعٌد العمل فً مثلهم تكون ترٌد إذا...  قوي إٌمانهم هؤالء ، اللٌل ثلث وٌقوم ،

 .هللا شاء إن[ الهداٌة سبٌل]   سلسلة فً عرفناه كما سبٌلهم أسلك

 وأٌضاً  ، حلقات تسع فً[ رمضان بعد ماذا] سلسلتنا من أكملنا قد نكون أخوانً بهذا ◀

 هللا ونسال ، حلقة عشر ثالثة فً[  رمضان شهر من دروس]  سلسلة الٌوم نكمل سوف

 .والسالسل األعمال قادم فً التوفٌق لنا ٌكتب أن

  حضرموت من الهاشمً العباسً باوزٌر هللا عبد أبوسعٌد أخوكم ◀

 هـ7ٖٗٔ/شوال/ٕ٘ بتارٌخ كتابته تم

 



 

ٕ٘ 
 

 حلقات السلسلة فهرس

   

 2 ............................................. الحلقة االولى  << عن: اختبار العيد الصعب

 7 ............................................ الحلقة الثانية << عن: االستمرار في الطاعة

 01 ..................................................... الحلقة الثالثة << عن: صيام الست

 01 ........................................ الحلقة الرابعة << عن: تجديد التوبة وتعزيزها

 03 .......................................... الحلقة الخامسة << عن: الدعاء بقبول العمل

 05 ........................................... الحلقة السادسة << عن: التعاهد مع القرآن

 01 .................................... الحلقة السابعة << عن: الشكر على بلوغ رمضان

 11 ................................ الحلقة الثامنة قبل األخيرة << عن: رباني ال رمضاني

 11 ........................الحلقة التاسعة واألخيرة << عن: الرفق بالنفس وقصد العمل

 14 ................................................................... حلقات السلسلة فهرس

 



 


